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FIőterjesztés

I’Vleí.oherény Város Onkorrnányíiti Képviselő-testülete

2013.októher 28. -i ülésére

lisitelt Képvisclő—(etület!
\IL/obLILn\ V 1105 Ottkoim lfl\/ itt l\L\ ISLIO tL5tLtlLt. ti il ibbi LIOlI in / il

átcso1)Ftosításokról rendelkezik:

1).) Mezőherényi Városi ()flkOrlTiáliyzatOt és Mezőberényi Polgánriesteri I li\ amit érintő ( Pl 1—

nál :1 nzményi ni ködési bevétel: FI II előleg előii tnyz [ának csökkentése és Int ün encks.

Onk—nál az Altaláros tartalék terhére. Int. őn. emelés.

1:.) Mc,Obcvcn\ Köttiv esetében a tervezett törlesztési előiránvzat és kamat cIöiráw zat

kiegesuilese a megvallozott leltételeknek megfelelően.

1. sz. I iatároi:ati javaslat: Mezőberény Város Onkorniányzati Képviselő—testülete. az alábbi

tartalmú előiránviat álcsoportosításokról rendelkezik:

Meiőherény Város Onkormányza[a 2013 évi kitségvetése:

1).)
cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási eIőirán zatán belül:

I .9. Működési célú tartalék! Általános. tartalék! ej-át csökkenti: 2660 h Ft-tal

.eie’vi1eIee:
I cím: Mezőherénv Város Önkormányzata bevételi előiránvzatán belül:

Központi irányító szervi működési célú támogatás —int.fln. megemeli: 2660 I Ft-tul

2. cím: Mezőherényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: —

Központi irányító szerk i működési célú támogatás —intim, megemeli: 2660 I Ft—tLII

g_I•j
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri I livatal bevételi előirányzatán belül:

I. Intézményi működési bevételek: ei.—át csökkenti: 2660 h It-tal

8411 26-0 szakF.: FI IT előleg:
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1:.)

cím: Mizőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:

\‘lciőbcrénv Kötvénv esetében a tervezett törlesztési előirányzat

és kamat előirányzat kiegészítése

10. Fejlesztési célú tartalék! Ász. rendelkezéseinek

melclelően linanszírozási műv.—re. . tartalék! ej—át csökkenti: 45000 l. lt—ta1

és cizclegvidejűleg:
1 cím: Mczőberény Város Onkormánvzata kiadási előirán zatán belül:

3.3 l:in1svírozási célú kiadások—Ber.eélú bel F ért. pap.,
kötvén heváltás kiadásai ei.—át megemeli: 35000 h Ft—tal

I . Kamatkiadás ei.—át megemeli: 10000 h Ft—tal

lclctős: Siklósi István polgármester

I Ia[áridő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

\1cvóberún. 2() 13 október I 8.
Szvitán Zoltán

pénzügyi osztályvezető /1)


